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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 

Østfold Bonde- og Småbrukarlag vil med dette gi sitt høringssvar til Kulturdepartementets 

høringsnotat om forslag til endringer i helligdagsloven. Bakgrunnen for forslaget er 

Sundvoldenerklæringen, den politiske plattformen for dagens regjering, hvor det framkommer at 

regjeringen vil arbeide for en generell tillatelse for søndagsåpne butikker. 

I høringsnotatet ser departementet for seg at en ordning med søndagsåpne butikker vil øke handelen 

i kjøpesentre, mens handelen i butikker i distriktene vil gå ned. Det vil ramme distriktene med 

butikkdød, men også føre til mer bilkjøring. Dette er en utvikling Østfold Bonde- og Småbrukarlag vil 

advare mot. I Danmark har vi nettopp fått denne utviklingen. 

Den totale handelen vil i liten grad øke. Med butikker som skal være åpne 7 dager i uka, vil det føre til 

økte kostnader til lønn, renhold og energi. Det vil selvfølgelig redusere butikkenes driftsmarginer. 

I dag er søndag en fridag for en stor del av arbeidstakerne. Det har vært en felles hviledag. Noen 

bruker den til kirkegang, andre til turer i skog og mark. Atter andre bruker den på kulturtilbud eller 

være sammen med venner og familie. Eller rett og slett slapper av. Det er en lang tradisjon som 

regjeringa nå ønsker å bryte.  

Undersøkelser har vist at det er stor motstand i befolkningen mot at det åpnes for en generell 

adgang til søndagsåpne butikker. Det er også stor motstand i selve næringen. Vi vil også peke på at 

butikkene i dag ofte har lang åpningstid seks dager i uka. Derfor er det uproblematisk med en 

handlefri dag i uka. 

I helligdagslovgivningen gis det et unntak for søndagsåpne dagligvarebutikker under 100 

kvadratmeter, bensinstasjoner under 150 kvadratmeter, hagesentre og steder som er definert som 

typiske turiststeder. Det er ingen grunn til å utvide dette. 

Østfold Bonde- og Småbrukarlag sier nei til en generell adgang til søndagsåpne butikker. 
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